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BAB VBAB VBAB VBAB V    

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP    

V.V.V.V.1111    KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan    

Setelah melakukan telaah teoritis terhadap animisme dalam masyarakat 

dan penjabaran kehidupan sosial antropologi masyarakat Nusak Dengka dalam 

upaya mencari jawaban atas makna perayaan Limbe dan hubungan antara Limbe 

dan Dinitiu, maka pada bagian akhir penulisan ini penyusun perlu memberikan 

kesimpulan yang terdiri dari beberapa, yakni sebagai berikut:  

1. Agama atau religi merupakan suatu unsur kebudayaan yang dimiliki 

oleh setiap masyarakat. Seiring berkembangnya intelektual manusia, 

maka turut berkembang pula bentuk suatu agama. Namun, tentunya 

perkembangan agama tersebut dimulai dari titik sederhana ke titik 

yang lebih kompleks. Edward Taylor mengemukakan bahwa tingkat 

pertama evolusi religi ialah manusia percaya akan adanya roh yang 

mendiami alam semesta, yang diyakini memiliki kekuatan yang 

melebihi manusia sehingga mampu berbuat hal-hal yang tak dapat 

diperbuat oleh manusia. Religi yang demikian bagi Tylor disebut 

animisme. Pemahaman ini menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat 
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Dengka mula-mula yang menjalani hidup sebagai penganut Dinitiu, 

yakni suatu kepercayaan yang bersifat animisme.  

2. Dinitiu merupakan suatu kepercayaan yang didasarkan pada keyakinan 

akan adanya roh-roh nenek moyang (nitu uma) yang mendiami alam 

semesta, yang dipercayai memiliki kekuatan tertentu sehingga berkuasa 

dalam menolong, mensejahterakan, menyelamatkan, bahkan mampu 

mencelakakan kaum manusia keturunannya. Dalam kepercayaan 

Dinitiu ini masyarakat Dengka juga memiliki keyakinan terhadap 

keberadaan dewa-dewa (nitu mo’ok) yang juga memiliki kekuatan 

layaknya roh nenek moyang.  

3. Dengan adanya keyakinan terhadap kekuatan yang dimiliki oleh nitu 

uma dan nitu mo’ok, maka masyarakat Dengka mula-mula 

mempercayakan jaminan hidup mereka dan lingkungan tempat tinggal 

mereka kepada berbagai roh nenek moyang dan dewa tersebut. Oleh 

karena itu, manusia memberi tempat penting dengan menjadikan 

mereka sebagai objek penghormatan dan penyembahan manusia, yang 

mana nampak dalam berbagai upacara berupa doa, sajian, dan korban, 

baik yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia (misalnya 

upacara kelahiran, memberi nama, mencukur rambut, menyapih, 
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perkawinan, dan kematian) maupun yang berkaitan dengan sistem 

mata pencaharian masyarakat nusak Dengka (misalnya upacara Limbe). 

4. Upacara Limbe adalah salah satu ritual keagamaan dalam kepercayaan 

Dinitiu yang diselenggarakan secara religius. Upacara tersebut 

dilakukan secara turun temurun dari masyarakat Dengka mula-mula 

hingga masa kini sebagai bentuk penghormatan dan penyembahan, 

serta dalam upaya memohon hujan pada roh nenek moyang dan dewa 

kemakmuran agar hasil panen dapat melimpah. Hal ini dilatarbelakangi 

oleh kepercayaan bahwa Teluk Aman Lai Londa adalah dewa yang 

berkuasa dalam memberikan hujan, serta kondisi lingkungan nusak 

Dengka khususnya Desa Boni (tempat dilaksanakannya upacara Limbe) 

adalah wilayah yang sangat kering, tidak ditunjang dengan adanya 

sumber mata air serta memiliki musim penghujan yang pendek. 

Kebutuhan akan air sangat besar bagi masyarakat Dengka di Desa Boni 

karena kondisi lingkungan hanya memungkinkan bagi mereka untuk 

bermata-pencaharian sebagai petani, sedangkan kelangsungan hidup 

mereka dan berbagai ternak yang dimiliki bergantung pada hasil panen 

yang diperoleh. Dengan demikian, upacara Limbe, yakni upacara 

pertanian tahunan yang penting, diselenggarakan bukan semata-mata 
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untuk menjaga hubungan dengan para roh leluhur dan dewa yang 

disembah, namun juga memohon berkat kemakmuran agar kehidupan 

mereka tetap berlangsung. 

5. Untuk saat ini, upacara Limbe masih dimaknai secara religius hanya 

oleh suku Elo dan Tasi’oe, yakni kedua suku yang bertanggung jawab 

sebagai pemimpin ritual dalam upacara tersebut. Namun tidak lagi 

dimaknai secara religius oleh masyarakat Dengka pada umumnya. 

Akibat adanya perkembangan bentuk agama dan masuknya agama 

Kristen Protestan dalam masyarakat Dengka maka berangsur-angsur 

orang meninggalkan kepercayaan Dinitiu. Selain itu dengan adanya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mempengaruhi 

pemikiran masyarakat Dengka untuk merantau dan meraih pendidikan 

tinggi agar dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dengan 

demikian, secara umum masyarakat Dengka memaknai upacara Limbe 

hanya sebagai warisan budaya masyarakat.  
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V.2 SaranV.2 SaranV.2 SaranV.2 Saran    

Berdasarkan pada gambaran kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, 

maka penyusun menemukan beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi 

sebagai pedoman sikap secara khusus bagi GMIT. 

1. Gereja Masehi Injili di Timor perlu menyikapi permasalahan 

sinkritisme secara serius dalam masyarakat Dengka, maupun dalam 

masyarakat lainnya, yang telah menerima agama Kristen namun masih 

terlibat dalam berbagai ritual atau upacara adat. Gereja dapat 

menyikapi persoalan tersebut dengan melakukan berbagai upaya 

seperti pendalaman Alkitab dalam berbagai kelas-kelas khsus untuk 

meningkatkan iman kepercayaan jemaat terhadap Yesus Kristus. 

2. GMIT dapat melakukan seminar-seminar khusus secara kontekstual 

yang dapat membuka pemikiran jemaat agar tidak terkungkung dalam 

berbagai pemahaman yang salah agar memiliki pemahaman yang benar 

tentang Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber berkat dalam kehidupan 

manusia, baik yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia 

maupun yang berkaitan dengan sistem mata pencaharian. 

3. GMIT perlu menggiatkan aktifitas kebaktian kebangunan rohani agar 

jemaat semakin memberi diri untuk hidup dalam pelayanan gerejawi. 


